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Kjop og saig av. biler

KOmmisjon

100% finansieringsb/stand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fieste bilmerker.

FLATIRY ANTIRUST
TIf. 92 80 70

Nytt om
Gp'endem
sentepet

Ikke tilleggsbaligningep til Flateby Ungdomsklubb:

Se side 4

Kultupm
Ppit
Se side 6

Maskin
Se side 8

P
Sa on a.
vi""det'.
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Se side 9

Et enstemmig formannskap sa mandag
nei til a bevilge Flateby
Ungdomsklubb en tilleggsbevilgning pa 40
000 kroner.
"Aktiviteten i Flateby Uigdomsklub bes
avpasset de bevilgninger som er gitt.", heter
det i vedtaket.
- Politikerne slenger
om seg med fine ma!setninger, og bruker
det som alibi for at ungdomsklubbene drives
godt. Det er ikke slik i
praksis, og nâr vi tar de
pa alvor med a prØve a
fØlge opp málsetningene, sier de nei til ekstra bevilgninger, sier
kiubbleder
Astrid
StrØm til Vignett.
Flateby Ungdomsklubb er sikret midier til deitidsansattefram til sommeren, men da er det
siutt, og aktiviteten vii reduseres, noe som gär ut over biant annet disse kiubbmedlemmene.

Hva med
kpiggm) -

AKTIVITETSOKNING?

Se side 10

PA DEKKJAKT? Kjortil

YTRE EBAKK
ROM. &
SERVICE AS
1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OLJ REKVISITA

pa

Aut. gummiforhandler

Stat-radial stadig
tilbud!
Dekksatg og service tit kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!
111. (02) 924408

VIA
EKOFISK

- Vi tar politikerne pa alvor, og prØver a drive etter
kommunens mäisetting, men
nàr vi ber om penger penger
for a kiare det, trekke de seg,
sier kiubbieder Astrid StrØm
pa Flateby Ungdomsklubb til
Vignett.

- Ved budsjettbehandlingen I
desember 1985 vedtok kommunestyret a styrke bevilgningene til Flateby Ungdomsklubb
med 20 000 kroner utover rádmannens forsiag. Kulturstyret
har senere styrket lØnnspostene
med 20 000 kroner, og ná søkes
det altsâ om 40 000 kroner til, sa
râdmann Halvorsen i sin innstilling til formannskapet. Han pekte ogsâ pa at dette er en sterk
aktivitetsØkning I forhold til
kommunestyrets forutsetning.
- Det er litt fell det der. Det
star i saken at aktivitesniváet er
Økt, men det stemmer ikke, aktiviteten er den samme som for.
Vi har fortsatt bade âpne kvelder
(tirsdag og torsdag) og gruppeaktiviteter andre dager i uka, sier
Astrid StrØm.
LONN TIL LEDERNE

- Vi ma ha lØnna ledere i en
ungdomsklubb. Hvis vi ser hi-

storisk pa Flateby Ungdomssklubb har det vrt en enorm
gjennomtrekk av frivillige ledere.
LØnna ledere skaper et mer stabut miii 0. Vi som jobber her skal
ikke bare vre vaktmestre, vi
gar inn for a jobbe etter kommunens mâlsetning - det har det
ikke butt gjort tidligere. Det er
viktig med team-arbeid, vi skal
ire noe pa kiubben, utvikle oss
sjØl, ikke bare vre der far a sla
ihjel fire timer, mener Astrid
StrØm.

Hun peker ogsâ pa at man kan
stille krav til lØnna ledere, de er
villig til a satse litt mer av seg
sjOl, og det gár an a kritisere
dem. Man skal vre forsiktig
med a kritisere ledere som jobber
pa frivillig basis, sier hun.
REDUKSJON

Flateby Ungdomsklubb er altsa sikret lØnn til deltidansatte
fram til sommeren. Det var Fla-

Forts. side (7) (1)

TENKER DO Bit?
Din forhandler
.Opptil 10096
iFoJIo
f
•Salg'Service.Reservedeler
ved kjøpavbil
Knardahi
BR ais
Verkstedveien 9 1400 Ski . Telefon 87 04 60
MITSUBISHI ..AtCTROEN
VAR SERVICE ER DIN GARANTI

.

inanslering-

VIGNETT

FRITT FORUM
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for
lange innlegg etter beste skjønn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og
adresse.

Kirkene
20. april 1986
Enebakk
11.00: Enebakk kirke
v/Helgheim. Nattverd.
Etter gudstjenesten:
Menighetens ársmØte.
19.30: Granly, Dale1jerdingen v/Helgheim.

PIAKAT
- aktuelle oppsag am
ukens aktiviteter
Enebakk Pensjonistforefling minner am motet i kveld
(onsdag) ki. 17.00 pa Herredshuset.
Misjonsuke pa Emaus, Kirkebygden 16.-20.4. Se annonse.
Betel minner am motet i
kveld (onsdag) og de Øvrige
annonserte mØtene

Ungdommens Kulturmønstring -86.
Arrangementet som skulle
vrt holdt her i Enebakk er
dessverre avlyst pa grunn av
for liten deltakelse. Dette har
vi fâtt opplyst av Enebakk
sang og musikkrâd. Veldig
synd, synes vi.

Y9
ligb
gin g. 1
_

Engulbakk

Apent brev til kommunen v/ordfører
og bygningssjef.
I dag gár boligpolitikken i Enebakk i hovedsak ut pa a bygge eneboliger. Tilsvarer sã
dette behovene til alle de ye! 7 000 innbyggerne i kommunen? Svaret er ganske enkelt
nei.
Det kiages over at ungdommen forlater kommunen. Dette skyldes til
dels mangel pa arbeidsplasser. Men manglende
relevant botilbud kan vre en like s viktig àrsak.
Bare noen fá kan i den
første etabieringsfasen se
seg i stand til a bygge enebolig. For alie de andre er
sannelig ikke mulighetene
mange!
Befolkningen har liten
spredning i alderssammensetning, sânn sett ma
Enebakk betegnes som en
ung kommune. Dermed
vii mange bli gamle samtidig. Fá vii da Ønske/greie
sitte med sine eneboliger
og hager, og hvilke muliga
O

heter gis sâ da? Skal folk
bli nØdt til a flytte Ut av
kommunen? Ogsà ved
skilsmisse kan det oppstâ
problemer med a beholde
eneboligen. Mulighetene
for en eneforsØrger til a
skaffe seg en egnet og rimelig bolig er svrt sá
smâ i Enebakk. LØsningen
blir derfor a flytte. Barna
ma skifte skoie/miijØ og
rykkes dermed totalt og
brutalt opp med roten,
noe som igjen kan vre
med og forsterke de negative fØiger av en skiismisSe.
Enebakk har ogsa en del
enslige som ikke ser seg i
stand til a bygge sjØl. Eneste alternativet er da en li-

ten og ofte dyr hybelleilighet i en privatbolig. Dette
vii ikke vre noen tilfredsstillende løsning pa sikt
og mange vii derfor etter
hvert velge a etabiere seg
et annet sted. De M som
bor i kommunal bolig, bor
etter 5 Oar <<pa nade>, dvs.
at da bØr de heist se seg
om etter noe annet. Og
biiiig er det belier ikke!
Behovet burde .i hØy
grad vre til stede, for en
mer fleksibel boiigpolitikk
i Enebakk. Rekkehus, botunlbokoliektiv med sj 01stendige enheter og gjerne
med leiligheter/boliger 1
forskjeliig størrelse innenfor samme tun - til overkommelige priser - vii gjOre Enebakk mer attraktivt
for flere. Enna' fins det omrader som ikke er utbygd,
sa mulighetene er der hvis
det bare fins viije til a ga
nye veier. <<Hver mann sin
enebolig i <<Eneboiigbakk>> har aitfor lenge
vrt det radende prinsipp! Vi imøteser med forventning en redegjØreise
fra ansvarlig hold om videre boligutbyging i Enebakk!
Med hilsen Enebakk Venstre
v/Tove Berg Nilsen (leder)

\

thAW

0--whs
avfO&flest

Egil Sopensen
I forrige nummer hadde
vi en noe uvanhig utgave
av Egil SØrensen pa fØrstesiden. Denne gang med
skjegg, briller og under
psevdonymet Svein A.
Svendsen.
Fra spØk til revolver, det
var Svein A. Svendsen
som var avbildet, og ikke
Egil SØrensen sam skulle
stâtt der.
Vi háper SØrensen har
oss tilgitt, neste gang vi
ska1 skrive om han skal vi

sette inn et bilde av Svein
A. Svendsen uten brihle og
skjegg, og under psevdonymet Egil SØrensen...

Interessant! Morsomt!
NØdvendig!

Annonser leses
av folk flest

NATTKINO
Fredag 18/4 ki. 21.30 (V)
PALE RIDER
SØndag 20/4 ki. 16.30 (B)
VILLMARKSFAMILIEN
Ki. 18.30 (U)
TVILLINGEN
Ki. 20.30 (V)
PALE RIDER

Vignett skulle sist tirsdag ta en titt pa Husmorlagets kurs i mykt seivforsvar. Bomtur ble det, bare en pâmeldt, Enebakks husmødreføler seg tydeligvis trygge nok. Kirkebygden Ungdomssklubb holdt i alle fall sitt judokurs under ledelse
av Kai Svarthol. Her ser vi Jan Edvart Stenersen (t.v.) og Guttorm Erik Bruskiand liggende pa matta.

VIGNETT

Skinkestek
rn/ben, 76,60

4 960
pr. kg

Sportspøiser
60,50

2990
pr. kg
>ata

Det R er 5..

;'/

•le vTGET
4
bet kostei 10 1Obbare a trykJe hver enJ2 Cl is
sorn dufai i hendene hver onsdag. Bare trykki igen
lcommer pa en haiv million 500 000 kroner!
1985 hadcie vi i gjennomsnitt for aret som heihet
Ca. 1 500 abonnenter. Slculle abonnentene alene be

NORnO

:.:;iil>.a>'l,;

:
Skriv til oss, men skriv krt!
.
Du Lant'-j(teVJQ E
din cg en: olrilavzs
to mat e
,
1. ied o abonnere annonere O hrvk' qi ise"
2. 7ed i sende ossfors
lag, ipS og leseioi€ SiuiV
in OSS, men skriv kort. Og send gjerne med bild.er!
Enebakk liar en avis i day - det er etfelles ansvci
sorge for at ii liar den I morcien til neste ar og I

Wienerpøiser
natur, 77,60

cl\&. 47G0
pr. kg

Hel spekeskinke
108,

GO°°
pr. kg

Enebakk 0

muneva en

I

LESERNES EGNE BILDER

0
Susannes I mapsdag
Turid Hellan i Ytre har sendt oss noen fornøyelige bilder fra datterens 1-arsdag. Hun heter Susanne Hellari
Øyaas.
""MammaTurid forteller til Vignett at bildene ertatt
rett etter hverandre. Forst ei bud jente i badekaret, og
sa vii hun ikke en gang se pa kaka...

Aim. koteletter
86,-

5990
pr. kg
Hollandskc
tomater
1850
pr. kg

Store
Conference
Paw 790
pr. kg

Kinakãi 500
pr. stk.

Jeg ma fá knytte noen ord til
Vignetts oppslag am Enebakk
kommunevâpen i siste nummer
av bladet. Artikkelen som jeg
sendte Vignett var ikke ledsaget
av noen illustrasjoner, men redaktØren offentliggjorde allikevel et par vâpenutkast med bildetekst som farteller. at: ><Dette
er de motivene som er mest aktuelle i Enebakks kommunevápen>>. Til dette er a bemerke: Det
er riktig at de gjengitte vâpenskjold hØrer med blant de varianter av firbiadmotivet sam har
vrt ansett for aktuelle, men
selve utformingen skriver seg fra
en tidligere fase, og den ene av de
gjengitte varianter er etter arbeidsutvalgets vurdering ikke
lenger aktuell. Derimot er en aktuell variant ikke kommet med i
Vignett.
Anne-Lise Knoff har i en senere fase arbeidet med den videre
ütviklingen av variantene. Disse
variantene vii bli fremlagt i Kulturstyrets neste mØte. Den variant som tidligere ikke er gjengitt
i Vignett,, og som et enstemmig

arbeidsutvalg firmer spesielt a
kunne anbefale, gjengis her.
Sam nevnt i min forrige artikkel henspiller firbladmativet pa
blamstene som inngâr i Enebakk
middelalderkirke, og pa den
gamle <<fjerding>>-inndeling av
bygda.
De 4 firbiadene i avenstâende
variant, understreker denne
<<fjerding>>-deling, sam histarikerne mener skriver seg helt fra for
vikingtid..
Ogsâ vi som i dag er sá heldig a
ba her i Enebakk, kan fØle at vi
bar i hver var del av bygda. I et
kammunevápen med 4 firbiader
(hvis det blir en realitet) kan en
hver av ass betrakte en enkelt
blamst sam symbol pa var del av
bygda, samtidig sam vi ser at var
del star i skjaldet sammen med
de andre som representerer andre deler av bygda.
Pa sett og vis er vi atskilte,
men i rammen av vapenet samles
blamstene og vi til en enhet, og
det til en vakker enhet.
arthold A. ButenschØn

Milda
eplenektar
7,95

595
pr. stk.

Fiskebofler
990
pr. boks

LOKENS
YTRE ENEBAKK
TIf. 9240 14

VIGN ETT

Grendesenteret I Ytre:

44 nye
tomtep

Spørsmälet em g angv1, eI

Reguleringsplanen for Bergskaugjordet pa
Flateby er vedtatt
etter andre gangs
behandling i kommunestyret.
Det blir 44 nye
boiigtomter og to
dekar offentlig areal. Nâr planen ble
behand!et fØrste
gang, var det âtte
dekar offentlig areal som var avsatt
til offentlige formal.
Pianen ble vedtatt mot 10 stemmer.

.ma aVKlapes i0p ApninO

Ow

Grendehuset i Ytre begynner nà virkelig a taform.

Grendesenteret i Ytre er i rute og vii vare
Mart i god tid fØr 1. mai, da leietakerne skal
overta lokalene for videre innredning. Tidsrammen har altsâ holdt. Bygget var kostnadsberegnet til 5,6 millioner. - Ogsâ den
rammen har vi holdt oss godt innenfor, sier
Per Erik Østlie til Vignett. Den eneste hindringen som nâ gjenstár for at senteret skal
kunne âpne sine dører for publikum i løpet av
sommeren, er spØrsmãlet om gangvei langs
Sagstuveien.

Forutsetning
Byggetillateise ble gitt under forutsetning av at bygget
ikke skuile tas i bruk fØr
pianlagt gangvei langs Sagstuveien var ferdig. - Vi haper imidlertid at kommunen
vii gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen, sier Østlie
som flere ganger siden i flor
hØst har henvendt seg til
kommunen med tanke pa avkiaring i gangveispørsmâlet.
Tilbygg
- Alle forretningslokalene
er nà leid Ut, sier Østiie, - og
det siste lokalet var det meget stor rift om. Men det er
fortsatt ledige kontorlokaler i
byggets 2. etasje, hvor blant
annet skoletaimlegen har
leid lokaler pao Ca. 100 kvm. I
lØpet av den siste tiden har
Grendesenteret vokst> med
et tilbygg pa totait 140 kvm
bruksulate i to etasjer.

:.

n'..: . ten

Av Aslaug Tidemann

- Ingenting er avklart enná
nâr det gjelder det spørsmálet, sier østiie. - Nár første
byggetrinn er helt ferdig, vii
jeg antagelig annonsere prosjektet. Far jeg fyit opp til 40
prosent av planlagt areal,
setter jeg i gang.

Utomhusanlegg
Nâr det gjeider utomhusanlegg, skal anleggsgartner
Knut Thorvaidsen stá for
det. Arbeidet vil bli gjort
etappevis. I første omgang
skal det lages parkeringspiass, og arealet loran butikkene skal heileiegges.

Det er ikke 2. byggetrinn
som allerede er pâbegynt,
men et tilbygg som skal dekke lagerbehovet til en del av
leietakerne i senteret. Ogsá i
dette tilbygget blir det noe ledig kapasitet som skal leies
ut til kontorlokaler. Tilbygget, som opprinnelig ikke
var med i beregningen, blir
ferdig noe senere enn hovedbygget.

neus

fli

S.:.

2. byggetrinn
- Nâr kommer 2. byggetrinn?

- Vi har holdt oss innenfor
kostnadsrammen pa 5,6 mulioner kroner, sier Per Erik
Østlie til Vignett.

ALT TIL BOLIG
De partiene som har
stemt mot pianen har.
Ønsket a regulere hele
omradet til boiigtomter, og ikke sette av noe
til offentlige formal. En
del av begrunnelsen har
vrt at det vil bii dyrt
for kommunen a iØse
inn det offentlige arealet.
- Hva skal vi bruke
det offentlige arealet til,
det er ikke satt av penger i langtidsbudsjettet, sa HØyres Jan
østreng.
Carsten BarbØi (KrF)
sá heller ingen grunn til
at det skuile settes av
et offentlig areal: - Det
er nok av offentlige
areal i omrádet rundt,
f.eks. ved Haugiia
skole.
Egii Sorensen (FrP)
pápekte at det var satt
av rikeiig med offentlig
areal til lekeplasser,
grØntanlegg o.1., silk at
det skuile vre unØdvendig med ekstra
areal.
IKKE OREMERKET
- Arbeiderpartiet har
valgt a ikke Øremerke
arealet til bestemte tiitak. HVPU-boliger star
mitt hjerte nrmest, og
beliggenheten er god.
sa Jorunn Buer.
- Heiikopterplasser
har vrt inne 1 bildet
tidiigere, men det er ikke denne typen plasser
Norsk Luftambulanse
Ønsker seg, sa Egii Sorensen.
Som tidligere sagt
var det i utgangspunktet satt av atte dekar til
offentlige formal, og
motstanderne av offentlig areal sa se
brukbart fornØyd met
at dette var redusert ti
to, det vii begrens
komthunes . kostnade
ganske betydeiig.

VIGNETT

Gârdume
overskudd?

Hender det at du har penger a sette til side? Da bør du snarest se narmere pa var nye Høyrentekonto. Ikke bare vokser overskuddet ditt raskere, - du kan ná ogsá slippe unna uttaksgebyret!
Dette er høyrentekontoen som er sá lønnsom at 200.000 kroner blir til over 300.000 i løpet
av fire âr. Dette er høyrentekontoen hvor 1000 kroner spart i mineden blir til over 42.000 pa
snaue tre! Osv. osv.
Kort fortalt betyr ABC Høyrentekonto at du nt far 10,5 % rente pa alle beløp under 100.000
kroner, og 11,5 % pa alt over dette. Du har to frie uttak i áret, i tillegg
til ett fritt uttak av fjorârsrenter. Men der gár ogsâ grensen. Ved
uttak oftere enn dette, beregner vi som normalt 4 % uttaksgebyr av
belopet du hever.
ABC Hoyrentekonto er en lonnsom pengeplassering for deg
som har et storre belop a sette til side, eller som vil spare mot et
langsiktig mãl. Velkommen innom, - uansett hvilken bank du
bank
bruker idag!

AIBIC

Sparcbanken ABC

ABC Hoyrentekonto.1 10,5-11,5 % rente,

VIGNETT

Enebakks fopste kulturpris utdeles I ãr:

man,.ge lvepdige
kandidater

- DET SKJER
STADIG NOE
HOS SKONNORD

44

",

-'Ja, de harjo sluttet
med sko.
- Men har du sett
den nye dameavdeiingen de har
der hvor skoene var?
- Herreavdelingen
er ogsa° butt Utvidet, lyst og
âpent er det butt.
- Og de unge synes
at det er mye
tøffe kIr i den
nye ungdomsavdelingen i 1. etg:
- Skal vita en tur
dit torsdag, da
har de ápent til ki. 19.

Enebakks fØrste
kulturpris skal utdeles i host. Prisen
er pa 5 000 kroner,
og forsiag til prisvinnere ma sendes
kulturstyret innen
1. juni i âr.
- Prisen skal vre et samlende symbol for kulturarbeidet i kommunen,
sier kulturkonsulent Nils Petter Wiik til Vignett.
Kulturprisen har
lenge vart med i
kommunens kulturplan, men det er
fØrst i ár det er butt
avsatt midler til
dette formâlet.

WSTGRRRQEfl V1'TORGET I SKI Torsdag àpent til kI. 19
HLITIKH'SEflTER T1f.873219 873330 Lordag ápent til Id. 14

-

HVEM KAN FA PRISEN?

Enebakks kulturpris kan
vinnes av enkeltpersoner,
grupper av personer, lag og
foreninger. - Det er nok av
verdige kandidater innen
kommunen, sier Nils Petter
Wiik.

4

1'1jolesalongen,

Askim
ápner / nye lokaler
I dag.

Vi har flyttet fra Skolegata til Dr.
Randersgt. i store, Iekre lokaler
vis a vis postkontoret.
KJOLESALONGEN, ASKIM, TLF. 88 29 54

Prisen gár til en av kategoriene som viser evne og vilje
til A yte kulturinnsats utover
det vanhige. Det skulle vel ikke vre tvii am at mange i
Enebakk tilfredsstiller det,
kravet, Enebakk er jo nrmest viden kjent for sine utallige foreninger og lag med
mange driftige personer innen
styre og steil.
I statuttene for prisen heter
det ogsâ at profesjanelle kulturarbeider og amatØrer bØr
ha 'like muligheter til a bli
prisvinnere. Unntaket er personer ansatt i det offentlige
kulturarbeidet.

VERV EN VENN TIL

STØTT DIN EGEN LOKALAVIS!!!!
- Kulturprisen skal vcere et samlende symbol for kulturarbeidet i kommunen, sier kultursekretcer Nils Petter Wiik.
nok en kiar formening am
hvem eller hvilke som fortjener en kulturpris, ofte kanskje avhengig av hvor de bar
ehler hviike organisasjaner de
er tiiknyttet.

KULTURSTYRET AVGJOR

Utvalget som skal behandle
forsiagene fra publikum bestar av tre personer: Kultursekretr Nils Petter Wiik, leder av kullurstyret Lars Kvalvág, og nestleder Torstein
Guslund. De skal fremme sin
innstilling overfor kuiturstyret i lØpet av hØsten.

Forsiag ma sendes kulturstyret innen 1. juni, og det er
fritt fram for all og enhver a
sende inn forsiag pa kandidater.

Kuiturstyret avgjØr hvem
som skal tildeles prisen etter
vanhige flertalisprinsipper.

- Det erja a hâpe at sâ mange som muhig aktiviserer seg
med a sende inn forsiag pa
verdige kandidater, og dem er
det mange av i kommunen,
sier kuiturkonsuient Wiik til
Vignett.

KOM MED FORSLAG!

PENGEBELOP

De fleste enebakkinger har

For hver ny abonnent du verver til
Vignett - din egen lokalavis
- everer vi inn en

Kulturprisen lyder

kroner, og tiilegg vii det bli Utdeit et dipiom. Prisen kan ogsá gis i farm av et kunstnerisk
arbeid, hvis prisvinneren Ønsker det. Prisen skal utdeles i
forbindeise med et kulturarrangement i kommunen.
- Hvilken betydning tror
du en kulturpris har?, Nils
Petter Wiik?
- Prisen skal vre et samlende begrep for kuiturarbeidet i kommunen - den gis for
fortjenestefuhit arbeid, og den
bØr henge litt hØyt.

5 UKERS TIPPEKUPONG TIL EN VERDI A V KR 20! DI7T NA VN!
V Ja, jeg har verveten fly abonnent til Vignett:
V
Navn:
V
VAdr.:
'
IV
Postnr./sted:
V
V Ja, jeg har gjort meg fortjent til en 5 ukers tippekupong i
ff Norsk Tipping, og jeg far tilsendt kopi i posten sá snart
abonnenten har betalt:
Mittnavn:
V
VAdr.:

V
ff
fs
V
V

Postnr./sted:

Var
pa 5 000

V
V

V

Vignett, Kokkerudãsen 1, Postboks 62, 1912 Enebakk

V
V

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV!VVVVVVVVV

VIGNETT

Opkideep.

mot napkotika

De yngste karuselideltakerne hadde sin avslutning lordag. Her ser vi klubnnestrene
i 6-àrsklassen, Hege Skaug og Leif Marius Granly mellom skigruppas formann Hermund Olaisen og Stein Marsdalfra karusellutvalget. (Foto: Vemund Kongsnes).

Enebakk Idrettsforening
markerte slutten pa den lokale skisesong i forrige uke. Fra
torsdag til lørdag gikk det i
premieutdeling etter EIFs
EIFs karusellrenn er butt
en tradisjon, og deltakelsen
synes a bli bare stØrre for
hvert eneste âr som gâr.
Skigruppa I ElF gjør en god
jobb med rekruttering, der
karuselirennene og skitreninga er en viktig del av grunnlaget.

[11
teby Ungdomssklubb som sØkte
kommunen om a fA benytte de 20
000 kronene til deltidsledere ut
fØrste halvâr.
- Hva skjer nâr pengene tar
slutt, Astrid Strom?
Vi har diskutert dette I personaigruppa I kiubben, og butt
enige om at vi ma redusere driften etter sommerferien.
• LONN TIL ALLE

Langtidbudsjettet for perioden
1987-90 skal behandies i juni. Flateby Ungdomskiubb har levert et
forslag som innebrer at alle ledere pa Flateby Ungdomsklubb
skal ha lØnn. Det skal gjennomfØres I lØpet av en toars-periode.
- Alle skal ha lØnn pa linje med
en hviiken som heist annen jobb.
Nar ledere fra klubben er pa kurs
I Folio og Akershus, rister andre
ledere pa hodet nar vi sier at vart
største problem er lØnn til delti-

skikarusell, og Streifinn var
svart godt besøkt alle dager,
ikke minst lørdag, da de aller
yngste kunne hente sine premier.

Arbeidet har da heiler ikke

pa noen mate butt forgjeves. I

kretsmesterskapet stakk ElF
av med fire(!) medaljer av edleste valor.
Den store navnet pa skifronten i Enebakk ma vel sies
A ha vrt Trine Aaisgaard -

dansatte. Det er en selvfØlge andre steder, sier Astrid StrØm.
- Det foreligger en kommunal
málsetting, og hvis vi ikke fØlger
opp den er det tilbake til silk
kiubben bie drevet fØr - og da har
ikke jeg noe der a gjØre, mener
kiubbiederen pa Flateby iJngdomsskiubb.

hun blir stadig bedre og bedre, og vant blant annet en
Norges- Cuprenn i Molde.
Det skal bli spennede a se
hvordan hun kiarer seg neste
ar - tar vi ikke mye feil gjØr
hun det vel enda bedre.

En rekke organisasjoner har
bestemt seg for a ta et krafttak i
kampen mot narkotikamisbruk.
14. april starter <Orkidékampanjen mot narkotika>>. 200 000 orkidebuketter legges ut til saig i
landets dagligvareforretninger.
Hver bukett vil koste 35 kroner.
Overskuddet av salget skal ga til
forebyggende arbeid i Norge og
den 3. verden og til stØtte av
FN-prosjektet i Det Gyldne Triangel. Narkotikaproblemet er
stadig Økende i Norge, og gjennom denne aksjonen haper organisasjonene som star bak kampanjen a fA norsk ungdom til a si
et kiart nei til narkotikamisbruk.
Forebyggende tiltak i Norge

Foig med
nwrmiljoet
LES

KULTURSTYRET SA NEt

Formannskapet i kommunen
behandlet denne saken ogsa i
mars, men da bie saken sendt tilbake til kulturstyret for ny vurdering.
Kulturstyret sa da nei, og pekte pa at det ikke kunne foreta
omdisponeringer innenfor det
restbelØpet de har til râdighet.
Dette ville medfØre at forutsetfinger i kommunes kulturpian
brytes, het det i vedtaket.
- Med henvisning til kommunens vedtatte kulturpian har
kulturstyret et ansvar for a ivareta hele arbeidsfeitet innen det Utvidede kulturbegrep. Faglig sett

Orkidékampanjen mot narkotika starter
opp i disse dager, og Enebakk skal ogsá were
med pa a markere denne aksjonen.
Vera Bergflødt (IOGT-junior) er kommuneleder, og med seg har hun Ingrid Ljosland
(Blâ Kors).
Orkidéene koster 35,- og det er de verdt, det
er penger som virkelig trengs, sier Vera Bergflødt til Vignett.
I slutten av uka vii orkidéene bli a fA kjØpt
pa Bjerke Dagligvare og Clifford A/S pa Fiat eb y
Ogsá Enebakk u.skole skal selge orkidéer
til inntekt for aksjonen.

Orpeff

'

kan det derfor ikke forsvares a redusere budsjettposter til fordel
for det forebyggende ungdomsarbeidet, som kulturstyret har prioritert pa topp, sa Nils Petter Wiik til kulturstyret den gang.

En filmgruppe fra Worldview
Norge har vrt I Thailand og
gjort en del enestaende opptak
av produksjon og misbruk av
opium i Det Gyidne Triangel.
Opptakene skal presenteres
gjennom en videokassett som vii
bli sendt til alle ungdomsskoler
og pedagogiske senter I Norge.
PA samme videokassett presenteres tre sákalte Triggerfilmer.
Det er filmer som blant annet tar
opp problemet med narkotikasmugling og forsØker a vise hvordan norsk ungdom pa forskjeliig
vis kommer i kontakt med narkotika. Filmene munner ut i en
problemstiliing som det er meningen at ungdomsskoleelevene
skal arbeide videre med. I tiliegg
til flimene vil det bli utarbeidet
et undervisningsopplegg med arbeidsoppgaver for elevene. Fiimer og annet materieul vil sannsyniigvis vre kiart til distribusjon til skolene i iØpet av mars
1986.

Stotte til FNs arbeid I
Det Gyidne Triangel

Halvparten av overskuddet fra
<<Orkidékampanjen mot narkotikâ>> skal ga til konkrete prosjekter I utlandet. Man vii stØtte
etabiering og drift av FORUTs
,, Alcohol and Drug Information
Centre- i Sri Lanka, og man vii
støtte De forente nasjoners arbeid i Det Gyidne Triangel. Representanter for organisasjonene
som star bak Orkidékampanjen
har vrt i Thailand og sett pa de
prosjektene det er aktueit a støtte. Det arbeides for a fA bØndene
til a ga over fra a dyrke opiumsvaimue til a satse pa dyrking
av kaffe og grØnnsaker. Videoifimen som sendes til skolene, viser at det virkelig nytter a hjeipe.
Mange bonder har siuttet a dyrke opiumsvaimuen og har na kaffebusker og store kálákre utenfor
iandsbyene oppe i fjeilene.
Det store problemet er vegene,
som ofte ligner mer pa elveleier
cnn pa ferdseisa.rer for biler. For
A kunne selge varene er bøndene
avhengige av gode transportmuligheter, og utbyggingen av
vegnettet en viktig. Opiumsprodusentene er villilge til a omstilie
produksjonen sin, men de trenger hjelp. Den hjeipen er det vi
haper det norske folk vii gi ved a
kjØpe orkidébuketter I siste del
av april. En orkidébukett pa
stuebordet ... DIN stØtte til
kampen mot narkotikamisbruk!
FØlgende organisasjoner star
bak Orkidékampanjen mot narkotika: Blã Kors, DNTU, Folkeaksjonen mot hasj, FORUT,
IOGT, IOGT-junior, Landsforbundet mot Stoffmisbruk, MA,
MA-ungdom, Narkotikapolitisk
Forening, NGU, Worlclview-N.

VIGNETT

Ordfopep I hel stilling Ira
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Sparer tid og
apheid for and
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Enebakks ordfØrer Lucie Paus Faick ble
ansatt i he! stilling 1. april. Hun er Enebakks første ordfØrer som har vervet pa
heltid.
- A jobbe i hel stilling gir meg bedre tid,
det blir lettere a fá tak i meg, og jeg far stØrre muligheter til kontakt med publikum
enn det jeg hadde tidligere, sier Lucie Paus
Faick til Vignett.
Under kommunestyrebehandlingen ble
det hevdet fra enkelte hold at en ordfører
ville bli "administrasjonens forlengede
arm". OrdfØreren avviser dette: - Det er
riktigere a si at jeg avlaster administrasjonen, jeg far informasjon med en gang, og gi
tilbakemelding mye raskere enn for. Pa den
máten sparer jeg mange for bade tid og arbeid.

Ii

Jentefotballen
i
Enebakk blomstrer
som aidri for. Søndag
ettermiddag hadde
Enebakk IFs og
Drivs
smâpikelag
satt hverandre stevne i Mjrhallen til en
uhØytidelig turnering nrmest i stedet
for vanhig trening. Etter drØye tre timers
turnering ble det til
syvende og sist Enebakk IFs jenter som
trakk det lengste
stráet.
I lØpet av etter-,
middagen fikk imidlertid
fotballj enter
fra begge bygdas idrettslag bevist at
Enebakk - sett som
en heihet, stiller
sterkt foran sesongstart.

Mange enebakkinger har nok prØvd a kontakte Lucie Paus forgjeves. Hun háper selv at dett skal bedre seg etter at hun nâ har
gàtt over i hel stilling, og ikke av fysioterapijobben ved siden av.
Den har hun permisjon fra Ut neste ár.

KONFIRMASJONSGAVEN

- En hel stilling gir meg stØØre anledning til a ta imot folk, og det
er noe jeg har savnet. De som er vant til a forholde seg til politikere
kontakter meg ofte, andre tenker ofte ikke pa at de kan kontakte
meg. Jeg kan hjelpe de med hvordan de skal gâ fram med det de
har pa hjertet, eller andre ting som vedrØrer kommunen. sier ordføreren til Vignett.
- Jeg far stØrre muligheter til a holde kontakt med befolkningen,
administrasjonen og pressen. Det er godt a ikke sitte i en annen arbeidssituasjon, en annenjobb du ikke synes du fyller godt nok. Jeg
ser det som en noe lettere arbeidssituasjon. Det er riktig nok rart a
hoppe av sitt eget yrke etter sá mange âr - men det var praktisk
umulig for meg a kominere, sier hun.
I kommunestyrets vedtak om at ordfØrerstillingen heter det ikke
at ordfØrer skal jobbe hel stilling, men fra halv til hel stilling, det
kommer helt an pa hva den sittende ordfØrer Ønsker. Lucie Pauds
Falck har aitsa valgt a arbeide i hel stilling.

—SEIKO
dame pynt.
Doubé.

Lucie Paus Faick - EnebakksfØrste ordfØrer i hel stilling.

Lucie Paus Falck om hila som. skjep,
Helse

sosial

Industpi

Bolig

- Arbeidet med ny helse- og
sosialpian er godt i gang, det
samme gjelder helse- og sosialsenteret i Kirkebygda. Vi
arbeider ogsâ med en midlertidig lØsning for legesenteret. Det tror jeg kan ordnes
ved at tannlegetjensten flytter inn i andre lokaler.
- Fysioterapitjenesten er
godt utbygd, nA har to hele
kommunale stillinger, mens
det for 1. april ifjor bare var en
privat.
- Det skal bli heldagsbarnehage i Kirkebygda for barn i
aideren 0-7 ar. Den er ment a
ligge i nrheten av trygdeboligene pa Lotterudfeltet.

- Vi sliter med personmangel pa sosiaisektoren, vi
far ikke svar pa stiilingsannonser. To sosionomstiiiinger
er ledige. Probiemet er lay
iØnn og tøft arbeidsmiijØ.

- Enebakk er en "àlreit"
kommune a etabiere seg i. Industriarealene i Ytre er soigt
unna, men det gâr tregere pa
Flateby, der er det Ca. 65 mal
igjen. Mange tror at avstandene hit ut er stØrre en de
egentlig er.
- Vi ma se oss om etter nye
arealer i Ytre. Gran er et alternativ, men det er store probiemer med kioakken. Skulie
vi trekke kioakkledninger
derfra til Ytre yule det koste
mye mer enn det yule gi igjen.
- Det er smâbedrifter som
dominerer 1 Enebakk - og det
er ikke noe galt I det, smabedrifter passer inn i Enebakks
struktur.

- Det bØr skje ting i Enebakk pa boiigfronten. Vi ma
satse pa variert boiigbygging
der biant annet rekkehus ma
o
innga. Argumentet mot rekkehus er det er stor gjennomtrekk av folk, men er det
noe gait i det, folk ma ía muligheten til a bo seg framover.
Det gjØr det ogsa lettere for
ungdommen a bosette seg I
kommunen. Jeg tror det er
tverrpolitisk enighet om at
rekkehus ikke er et onde.
- Boiigbyggingen framover
blir pa 65-70 boiiger arlig, og
det blir IKKE nullutbygging i
Kirkebygda.

- Hjemmesykepieien ser jeg
pa som meget viktig. Vi ma
sette inn ressurser pa grunnplanet slik at vi gir folk muligheten til a stelie og passe eldre og syke i hjemmet pa en ordentlig mate. Det betyr at de
ma fá muligheten til avlastning. Jeg er sikker pa at parØrende kan std pa mye hvis de
vet de far aviastning.
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VIGNETT - lokalavis for Enebakk
- et ddtfdt prosjekt mente mange
da vi startet opp i 1984, men nâ er vi
altsá godt inne i var trecije ârgang hvem hadde trodd det?!
KLOKKERUDASEN 1

Vi fire som til daglig arbeider med VIGNETT holder til i Klokkerudâsen 1, rett
ved siden av brannstasjonen i Kirkebygda.
Der har vi holdt hus siden sommeren 1985,
og lokalet egner seg godt for en liten lokalavis som Vignett. Det ligger sentralt i bygda, og med samme avstand til Ytre og Flateby.

Lokalaviser er noe som bade samler og splitter folk over hele Norge men det er nok samlingspunktet
som vinner i de fleste tilfeller.
Arbeiderbladet kjØrte en annonse-

pebedrift - men deter tross alt fire arbeidsplasser i Enebakk, og dem er det som kjent
ikke akkurat for mange av.
RedaktØr Arne Kongsnes er ansatt u
heltid, mens de tre andre er ansatt i halv
stilling. Elin Sandâs tar seg av kontorfunksjonene, mens Britt Gaathaug og AnneGrete Lossius skaffer til veie de svrt sâ
nØdvendige annonser. Annonser og abonnenter er selve brebjelkene for en avis.

TO OG EN HALV STILLING

kampanje med mottoet "ELSKET
OG HATET" - et motto ogsâ VIGNETT trygt kan bruke. Vi har 1 500
abonnenter - og meningene om avisa er omtrent like mange...

VIGNETT. Vi trykkes i Indre Smaalenenes Avis pa Mysen, et trykkeri som hver
uke trykker et 30-talls aviser og tidsskrifter. Du tror kanskje at vi forsvinner i
mengden der ute, men det er langt fra
sannheten. Trykkeriet pa Mysen gjør en
kjempeinnsats for oss, den servicen vi far
der skal man lete lenge etter andre steder.
Vi har en egen mann der ute, som er var
kontaktperson bade nár det gjelder annonser, tekst og bilder. Vi fØler at vi blir
tatt hensyn til, og det kommer selvsagt
VIGNETT som avis til gode.

TOPP TEKNIKK

VIGNETT er en liten lokalavis - men nar
det gjelder várt tekniske utstyr kan vi virkelig "menge" oss med de store Oslo-avisene.
Brákende skrivemaskiner er en saga
blott, tekstbehandlingsanlegg er selvsagt
tingen. Nâr teksten er ferdig skrevet, ringer vi til trykkeriet, og i lØpet av noen sekunder er et A-4 ark med tekst pa plass pa
Mysen - uten at vi bar gjort annet en a slâ
et telefonnümmer. Ikke verst!

Fire mennesker er beskjeftiget med VIGNETT til daglig, ikke akkurat noen kjem-

TRYKKES PA MYSEN

Elm
Sandâs (44)

Britt
Gaathaug
(22)

AnneGrete
Lossius (34)

Arne
Kongsnes
(20)

Britt er en av Vignetts to annonsekonsulenter. Begge
jobber i halv stilling.
Britt ble ansatt i januar i âr, og bruker
dagene ved telefonen, det nyttigste
redskapet for a skaffe annonser til avisa.
Det er ikke bare
telefonen som blir

Anne-Grethe er
den andre av Vignetts annonsekonsulenter, og det er
hun som er annonseansvarlig.
Hun skaffer annonser fra Askim-siden. mens Britt tar
seg av Lillestrøm-siden. Hun ble ansatt
omtrent samtidig

Arne er Vignetts
ansvarlige redaktØr,
og eneste "hane i
kurven". Han ble
ansatt i august 1985,
og har siden den
gang var eneste fast
ansatte skribent i
Vignett. Han er den
eneste her som er omrâder er tekst, foansatt i full stilling. to og layout.
arbeidsHans

Elin tar seg av de
konforskjellige
i
torfunksjonene
Vignett. Hun fØrer
kassakladd, tar seg
av arkivering, fakturering, og andre ting
som hØrer en kontorfunksjon til.
Hun er den av oss
som bar vrt med
lengst, helt siden ok- en mãneder etter at
tober 1984, bare no- avisa startet OPP.

Ingen avis uten trykkeri, og det har ikke

brukt, besØk hos bedrifter og forretninger slr ogsâ ofte
positivt Ut.

som Britt, og har de
arbeidssamme
oppgaver som henne.

SVARSLIPP
Til Vignett
Klokkerudàsen 1, P.B. 62
1912 Enebakk
Jeg ønsker et abonnement

pa Vignett for 1986.
Kr 90,1/2 är

N avn'
Adresse:

Kr 180,1 âr

VIGNETT

Sivil beredskap I Enebakk:

Hva skjer I Enebakk pa det sivile
omrádet i en krigseller
krisesituasjon? Er vi godt
nok rustet til a takle en slik situasjonen med tanke pa
tilfluktsrom, mat,
drivstoff o.1.?
Sivil beredsskap
var temaet pa Enebakk Bondekvinnelags mote sist
onsdag. Râdmann
Bjorn Halvorsen
orienterte om temaet - med spesiell
vekt pa situasjonen
i Enebakk.
I 1983 rettet Enebakk Venstre og
Enebakk SV spørsma! om den sivile
beredskapen i Enebakk til davarende
ordfører Halyard
Waade.

Bondekvinnelagets formann Marit Tysdal sammen med innieder om sivilt beredskap i Enebakk, râdmann BjØrn
Halvorsen.

HEMMELIGSTEMPLET

Det finnes en detaijert plan for der
sivile beredskap i Enebakk, men den
ne inneholder en del graderte opp•
lysninger slik at mye er skjult - o
skal were skjuit for offentligheten.
Den sivile beredskap omfattei
planlegging og forberedelse av de til
tak som ma gjennomfØres pa sivil side i en krisesituasjon for a redde flest
mulig menneskeiiv og materielle
verdier.
Málet med den sivile beredskap er
A mote en krigssituasjon slik at omstilling fra fred til krig kan skje hurtig
og effektivt, det militre ma sikres
stØtte fra sivile, befolkningen ma f
dekket sine viktigste behov, liv og
helse ma vernes, og det ma satses pa
en hØyest mulig grad av selvforsyning.

tingnemd og kretsvise innkvarteringsnemder. Disse skal sammen
med lensmannen og Sivilforsvaret organisere tilfiytting og innkvartering.
Det er meningen at de som kommer
til Enebakk pa denne mâten skal bli
en del av lokalsamfunnet, og de skal
tilbys de de samme tilbud som kommunes Øvrige innbyggere.
ENEBAKK ER UTEN TILFLUKTSROM

Enebakk har ingen offentiige tilfluktsrom. Dette kommer av at kommunen er betegnet som en sakalt
C-kommune - det vii si at vi har en
lay befolkningstetthet. C-kommuner
er ikke palagt a ha offentlige tilfluktsrom.
Alle bygg I kommunen pa over 250
kvm. ma ha tilfluktsrom, men disse er
beregnet pa mennesker som oppholder seg i de aktuelle bygningene, og
VI BUR FLERE I ENEBAKK
ikke innbyggerne i kommunen som
Enebakk ma regne med en sterk sadan. De bygg som har tilfluktsrom
Økning av sitt foiketall i en krigssitu er skoiene, herredshuset, og enkeite
asjon. Vi er blant annet tiiflyttings- stØrre forretningsbygg som f. eks.
omrade for deler av StrØmmen.
"Clifford" pa Flateby.
Radmann Bjorn Halvorsen pekte i
sitt foredrag pa at det finnes 1 400 - 1
500 hytter i Enebakk, og at mange av BEREDSKAPSRADET
disse vii tas i bruk. Er vi forberedt pa
Kommunestyret har nedsatt et beA skaffe mat og andre ressurser til dis- redsskapsrad i kommunen. Det skal
se?
planlegge og koordinere iokale tiitak.
I Enebakk finnes det en tiiflytBeredskapsradet bestâr av syv per-

soner: OrdfØrer, administrasjonsjef,
e-verkssjef, kommuneingeniØr, distriktslege, lensmann, og omradesjef i
Heimevernet.
Radet bestar av disse stillingene
avhengig av hvilke personer som innehar dem. Hvis 1. eks. Enebakk far
en ny ordfØrer ved neste kommunevaig, vii han eller henne automatisk ga inn i beredskapsradet.
Ordfører er leder av utvalget, og adminlstrasjonssjefen er nestleder og
dagiig leder av beredskapen I kommunen.
Daglig leder er kanskje noe misvisende, radet skal motes en gang anlig,
men rádmann Halvorsen sier til Vignett at de godt kunne motes oftere
enn det de gjør idag.
HVEM BESTEMMER?

Kommunestyret vii som i fredstid
ogsa vre det avgjØrende organ i en
krigs- eller krisesitasjon. OrdfØrer er
tiilagt vide fullmakter i en slik situasjon. Grunnen til dette er det kan by
pa probiemer a samie kommunestyret i en slik situasjon.
VEL FORBEREDT I ENEBAKK

- Det eksisterer vel forberedte planer for tiltak innen den sivile beredsskap i Enebakk, og det pagar en
kontinueriig prosess for a bedre be-

redskapen, sa davrende ordfØrer
Halyard Waade 11983.
I den forbindeise nevnte Waade at
det er pekt ut en forsyningssjef, og at
det er gjort forberedelser til rasjonering av matvarer og andre iivsviktige
varer.
Radmann Halvorsen nevnte I sitt
foredrag pa Bondekvinnelagets mote
at alt var kiart for rasjonering av drivstoff I Enebakk under oljekrisen I
1972-73.
YTRE UTEN VANN?

En krigs- eller krisesituasjon kan
forarsake lange strØmavbrudd, og
silk situasjonen er I Enebakk idag vii
det kunne M store konsekvenser.
Vannforsyningen til Ytre er heit avhengig av strØm. Vannet pumpes fra
BØrtervann 1 Kirkebygda og ut til Ytre. En strØmbrudd vii forarsake at
trykket I Ytre vii bil svrt lavt eller
forsvinne helt.
Bebyggelsen kãn ogsâ rammes.
Aitfor mange hus er kun oppvàftnet
med elektrisitet, og mange pa Flateby husker vel paska for noen ar tilbake. Deier av Flateby var da uten
strØm 1 fire dager, og kuldegradene
var siett ikke f. Ogsa herredshuset i
Kirkebygda er fulistendig avhengig
av strØm til oppvarming.

RELIGIOSE MOTER

RELIGIOSE MOTER

BETEL

MISJONS-UKE

Ons. 16/4 ki. 19.30, Bjørg
Hoist.
Tors. 17/4 ki. 19.30, musikkØveise.
SØn. 20/4 ki. 10.00,
s.skole. Ki. 19.00, Halyard HasselØy. Offer tii
skole i Zaire.
Tirs. 22/4 ki. 18.00, junioren.
Alle velkommen.

pa Ernaus, Kirkebygden, 16/4 - 20/4.
Taiere: Misjonrene Mette og Kjell Jahren (Mette blir
med iørdag og sØndag).
Sang og musikk:
Solveig og Undis Pederstad 16/4.
Emausmusikken 17/4.
LeifFjeid 18/4.
ødegrdIThoresen 20/4.
LØrdag biir det ungdomskveld.
MØtene begynner kI. 19.30. Festen pa sØndag kI. 18.00.
Gave tii misjonen.
Hjertelig velkommen.

HAUGOMSENTERET 1800 ASKIM TLF. 88 58 50

LIKER DU HESTER?
Er svaret ja, da er du velkommen tiP oss for en
handel i var butikk som ápnet mandag 17. mars.

Vi har:
BEGRAVELSESBYRAER

Chr. Stensruds Efti. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrá
Asenvn. 3 - 1400 Ski

(02)17 30 60

TAKK

t Hjertelig takk
for all deltakelse ved
Rune Kristian og Siv Torills
bortgang.
Randi og Andreas .Bh1er

- alt till hest 09 pOflfli
- rideklr
- plelemidler
—stallutstyr
- brukt utstyr tas inn for saig
- reparasjoner utfores
- saw og reinsdyrskinn
- pyntegjenstander i skinn

HELE DOGNET

KUNNGJORINGER

Mums Blomsterforretning
og Begravelseshyrâ
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Telefon blomsterforretning 71 14 11
Telefon beg ravelsesbyrá 71 48 30

ØNSKES LEID

Hybelleilighet
Onskes leid
av 21 dr gammei gutt i
Ytre Enebakk.
Sikker betaler.
Henv. tif.: 92 50 26
e. kI. 18.00

Løpskarusefl
Tors. 24/4-86 fra Mjrhai1en.
Masser: FØdt 1978 og eldre.
Pãmeiding fra 17.30 - 18.30. Start kI. 19.00.
Friidrettsgruppa

Apningsticier:
11.00-16.30
11.00-18.00
10.00-14.00

Mand.-fred.
Torsd.
Lord.

Alle velkommen!

SKAL DE RENSE
TEPPER OG MOBLERIN
VI LEIER UT Vj/j Vllfh 1/4 14
/uar 'DarcLebcrqj
1912 ENEBAKK - TLF. 926048

Standardutstyr SUBARU L-SERIE:

MODULIA KJØKKEN
Alt I GULV/VEGG
fliser

Hill holder (Bakke holder) - Halogen lys Tákebaklys - El. Bakrute - Intervall visker Digitalur - Tepper pa gulvene - 2 stk. høytalere Antenne - 5-trinns gearkasse - Ventilerte
skivebremser foran - Graf isk monitor Tenningsnøkkel med lys -.

Kjokken-. 09
Fllshuset a's
Storgt. 35 v/kirken,
Lillestrøm. TH. 71 43 79.

G. L. modellen bar I tillegg:

Foig med
i

n rmiljoet

Ditt nye stormarked
for haven
âpner 17. april

Servostyring - Ekektriske sidespeil - Sentrallás Høyde regulerbart førersete med korsryggregulering - Justerbart ratt med minne - Turteer Spyler tiP frontlyktene - Varmekanaltil baksetene Defroster ti siderutene bak - Nakkestøtter foran
og bak - Konsollboks - lnnvendig ápning av
bagasjeromsdør og bensinlokk -Sedan har tredelt
nedfellbar baksete-rygg med midt-armlene St.vogn har todelt nedfellbar baksete-rygg -.

[ES
HELLERUDSLETTA - SKEDSMO
VED NORSK CHAMPIGNON A/S

Iijj ncft

Noen modeller kan leveres med dire kte elektronisk
bensininnsproyting, turbo og 10 gear.
Siggerudveien Bilverksted A/S
1404 SIGGERUD. TLF. 86 90 06

VIGNETT
KUNNGJORINGER

Enebakk kommune

AviO

Kunngjoring om tomming
av septiktanker

Forurensningsioven palegger kommunene
tØmme private septiktanker. Med forbehold
om
kommunestyrets
godkjenning vii ordningen bli gjennomfØrt i
Enebakk fra 1986.

a

TØmming vii bli pabegynt 01.07.86, og tidspunkt for de forskjeilige
omràder vii bli annonsert
senere.
Det pâligger da den enkeite grunneier
gjøre
septiktanken(e)
tilgjengelig(e) for renovatØren. ForeiØpig er gárdsbruk og eiendommer
med tette tanker holdt
utenfor ordningen.

a

Bothioffs
Kom og se 86 nyhetene'

ROMERIKE CARAVAN

•BADEROMS-

2020 Skedsmokorset. TIf. 02/74 6957
GODT UTVALG I BRUKT

lAPEl
pr. rull kr

•1

Annonser leses
av folk flest

UTEOLJE'

pr. 4 I
kr

Eventuelle spørsmâl kan
rettes til kommuneingeniØren eller bygningssjefen pa tif. 92 60 60.
Teknisk sjef

1912 ENEBAKK
TLF. 92 62 46 92 65 30
-

Enebakk. kommune
Stadfestelse av reguleringsplan for —<<skytebaneanlegg
pa nordre Brevig>

Med henvisning til bygningslovens § 27, del 5 og
fyikesmannens brev av
19. mars 1986, kunngjØres det at reguleringsplanen m/bestemmelser
er stadfestet av fyikesmannen.
Den stadfestede reguleringsplanen foreligger
ved Teknisk etat.
Det vises til § 32 nr. 1, annet ledd og § 42 annet og
tredje ledd i bygningsloyen ang. fristen for krav
om erstatning pga. reguleringen.
Fylkesmannens stadfesting kan páklages i
medhold av bygningslovens § 17, tredje ledd og
forvaltningslovens § 28
etter retningsiinjene I
forvaitningsiovens kap.
VI.
Bygningssjefen

A,

L~

I— -

-

-

-

-

-

-

-

---

-

-

-.-

-

-

I
--

• ALT I FORMING TIL SKOLER OG BARNEHAGER
• GRONLANDSPERLER TIL SYING M/MONSTER
• ALT UTSTYR TIL PORSELENSMALING, VI BRENNER PORSELEN
• UTSTYR TIL KRYDDERBUKETTER
• OLJE-/ACRYL- OG AKVARELLMALINGSUTSTYR
• AKVARELLER OG GAMMELT KOBBER.

I

I
I
I

I
I
I
I

I

fKU Q,5t(D 0 5 G b by A.iS 't
PARKAKSEN, SKI
(Bak vinmonopoletlABC-Bank)
TIf. 87 53 18

Informasjon
og rd til folk
sam kan tenke
seg bygge
kjolerom
selv..

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice

. -

v/Bjørn Brødholt, Tomter

TIf. 9226 10

173

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

VI SELGER
DERES BIL

1701 Sarpsborg

ALLTID NOE SPENNENDE
HOS REBEKKA

HURTIG OG GREIT
Ta kontakt snarest.

Auksjon hver Iørdag kI. 11.00.
Finansbistand ved kjøp.

BILAIJKSJONEN ASKIM
Askim TIf. 88 08 96
Provekjoring og
besiktigelse hver dag.
-

'

Várens og sommerens
kIr for ung og voksen dame.
Ogsá store størrelser.

REBEKKA

Stasjonsgt., Spydeberg. TIf. 88 84 60

Forhand I er:

I

(Strowbar-q
19!2

EBAKK

,&
El l

5te-n-en ctv
(02.) 9263 00
Kjeden av autoriserte
elektroinstallatorer

41

VIGNETT

10%
pa unnramming

SKO

KJEMPETILBUD PA

tram til 1. mal

Gá til
fagmannén
med dine
synsproblemer.

Spydeherg
RAMMEFORRETNING
Din spesialforretning
SALG AV KUNST

Vi onsker velkommen
i 2. etg. over postog kreditbanken i

TEBO-SENTER

1820 Spydeberg - tlf. 88 85 90

Strømmen
0
0

HANS 0. AUNE

Urmaker - Optiker

Bandage A/s

Tebo-senteret
TIf. 88 84 50
1820 Spydeberg

10 kg

poteter

Strømsveien 54 - Strømmen - TIf. 71 56 98
Apent: Mandag-Fredag 9-17. Lordag 9-13.

kr 1950

VARENS NYHETER
ANKOMMET!
0

Norske

agurker

kr1880
pr. kg

Hollandske

tomater

kr

1950
pr. kg

Belgiske

golden epler
Stor, fin

ki nakâl

krS80
pr. kg

080
kr i
pr. kg

,JOHMAS]

Det Iønner seg ailtid
a ta en sving innom KS.

LAVPRIS

K*S YPkes'kimp

MmAlpffm

SPYDEBERG. TLF. 88 76 45
Vi har ápent ki. 9 - 19 (-13) hver dag.

Forretningen er fylt opp av
fargerike VAR- og SOMMERMOTER
for hele FAMILIEN.
DAME:

ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 8881 54

Kjoler
Skjørt
Bukser
Bluser
Jakker

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.
Innehaver Rune Svendsen

TIf. 88 01 71

HERRE:
MELKA-

Annonser leses
av folk f lest

Bukser
Jakker
$kjorter

358.fra 159.

Ira

fra159.

09.
fra 258.
fra

348.508.-

159.-

BARN:

BARNEKLIER
4-16 àr
Jeggedresser.. KUN 148.
ESPRIT

Personbil-,
lastebil- og
traktordekk
far De hos oss.
TvillingmonterIng

Gardin og utstyr 2. etg.
Gjor hjemmet nytt med
nye, Iekre bomulisgardiner
FFRA:
PRIN
, çEss
OF
i
SAN))
YkV

Jørgenrud
B ilverksted
Spydeberg, Oslovn. 2
TIf.: (02) 88 75 07

\

VIGNETT

Teppepensmaskin-utlele
Vapehengepmutlele"
SOMMERDEKK

Skoen som Passer, til alle f0tter

Priseks.:

kr300.
kr335.
kr370. UNIROYAL

155SR13
165SR13
175SR14
APNJIDER:

EK41
06.30-21 .00
09.00— 20.00
11.00-21.00

Mandag - fredag
Lordag
Sondag

Oyeren Bensin & Service
1911 Flateby

fl\

- TIf. 92 81 32

JOGGESKO I FLERE FARGER
VI HAR ALLE STORRELSER
Fritidssko i fargene:
Gront, hvitt, grâtt, sort

Vi forer ogsâ Ecco sandaler

czJi?aaiama S ]kC I
Grendesenteret - 1911 Flateby

Apent
Torsdag
Lørdag

10.00-17.00
10.00— 19.00
10.00-14.00

TIf. (02) 92 83 74

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG

Norlett har hele utval get
av motonserte hagered skaper

Se v5r utstilling
av sanitrutstyr kjøkkeninnredning og
baderomsmebler.

Kom og se vârt
utValg i motorisert

FINANSIERING

hageredskap
I(fø(cKftJ
VARME

A/s

AUT VVS ROALEGGER

Stromsv. 100, Strommen
TIt. 71 45 97 / 71 45 98
JOP VVS HOS FAGMANNEN

Restparti av 1985-

KJ0P VVS HOS FAGMANNEN

modeller selges
til gammel pris
± 10%
Alt
dorer
og vinduer
til rimelige priser.
Speil.
Alt i glassarbeid
utføres.

RING

71 4733
71 68 38

Lilestrjim
Vindu & Glass A/S
(TIOL VILLA GLASS A/S)

Cw
- rleft]
Norlett 4500
En rimelig og avansertjorcifreser
med stor kapasitet.
4500 kan pdmonteres
b/a. snøfreser
meste av
og tipp.
motor,
5 HK
Litstyrt
4 knivkryss, bremses pore og
transporthlul som standard.
4500 har revers for enklere
manavrering. Egner seg godt for
me/Iomstore vi//ahaver.
Arbeidsbredde 40 ti/ 80 cm.

Nor/eu
det

utstyret,
og henger med sete
&S
med

Husk a sjekke Deres
gamle maskin
a ventetid unng'0
kom n a

Stort utvalg I

HeIg- 09 nattservice tlf. 71 75 57

Jsmbane0t. 24 (ved sykehiiset) 2000 Ullesrn,m
Telefon 02/71 6838 - 7147 33
DRER VINDIJER SPtil ALT I GLASS

BUSTER
ALT I HENGERE
S. BUSTERUD Tilhengerfabrikk
1860 TRØGSTAD
71021826488-826531
Ring for k!elds. og iordagsavt

Flymo L 38
Luftputek/ipper med 3,5 HK
Tecumseh 2-cakt motor. G/imrende
manevrerborhet. 38 cm k/ippebredde. Passer for me/Iomstore og
større plener. Vekt: 14,5 kg.

brukte maskiner

Nor/etc /48 SD
Se/vgdende vakuumk/ip per som
støvsuger plenen for gress, kong/er
og /øv. Variabe/ hastighet og
bakhiu/sdrift. En-spaks høyderegu4 HK & 5 motor. Rust fritt
dekse/ i ABS-materia/e. 48 cm
k/ippebredde og 80 / gressam/er.

/ering.

B

NORLETT-SERVICE A/S
Myrvelen 1800 Askim
TIC 88 24 21

VI G N EU

KJOP
OPEL
I FOLLO
SKI

Fag & Service

(6~I AUTO)

TANNLEGE

Torgveien 1, 1400 Ski, TIf, 87 35 65

Stein [larre-Hansen

NyU tiiváren!!

Grendesenteret, Flateby
928739
TI?. ki. 9.00-15.00
TI?. utenom kontorlld
92 80 31
Kvelder, lordag etter avtale.

Enebakk
Tannteknikk

798.-

TILBUD!
BUKSER KR198."
Lekre seiskapskjo I er,
korte og
lange

FAA KR

459

0

Storskjorter 09
bukser.
KOM INNOM!

/foun9 Cactj1
ldrettsveien 11, Ski
Ill. 87 34 03

Elektro-Mekanlsk Verksted
Produksjon reparaslon
Sterkstrom svakstrom
Bit elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk
Tit. 02/92 62 94
-

-

Strømsbovg &
Fiersen A/S
utferer all I el'instauasjoner
1912 Enebakk Tit. 92 63 00

Tormod Gran
Flateby
TIE. 92 80 75
Mobiltlf. 094/30 553
DØGNVAKT

ri

INSTALLASJONSFIRMA

KJELL BRENDJORD
Bakk•vn. 58C, 1911 Flateby
TI?. 928694
MobIltil. 094126165

BENSINSTASJON

ØYEREN HENSIN &
Bensln

SERVICE

olJe rekvlsita
kiosk
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, Tit.: 928132
-

-

BILLAKKERING

Bjørns autolakk
v/Bjorn Orunstrorn, Flateby
TI?. 92 85 06
Oppusslng 09 lakkering
av laste- og personbiler

U N DER STEL LS B EH ANDLINC--

Enebakk Antirust
1911 Flateby

TH. 92 89 00

Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIE. 92 65 06
Mobiltelf. 094/34 527
DOGNVAKT

Edith Rosenvinge
Ytre Enebakk

TIf. 92 41 24
MobiltIf. 094/39 754
DØGNVAKT

Alt I glassarbeider.

Mwdsw Peesienner Cwdintwett
Inneh, Leif Vedal
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
tIf. 9245 58

CATERING

Chfford A/S
-

-

CS CoNtainerutlele
Utlele av avfallscontainere
fra 2-8 m3,

lIt. 83 70 19
Mobil 094/23 576

Enebakk
rørieggerbedrift
vllrygve E. Andresen
Vi UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID
IlL EN MEGET GUNSTIG PillS
VAgllvn. 25, 1914 Enebakk TIf. 924354

TOM NILSEN

John A. Andresen

1912 Enebakk
TIE. (02) 92 63 03
-

AV

RGXAP$SrALj FL,C

Scan consult

Service-senter for nringsdrivende
Regnskap, Iorrelningstorsel,
bedritts-rãdgivning

RIingen
III. 8370 19/72 1885

OSVALD NORDIJ
Alt I bllkkenslagerarbeld
utføres
1911 Flateby
TI?. 92 84 68

Svein Guibrandsen
Alt i blikkenslagerarbeid
utferes.

Siw's salong
lIt. 92 8049

utsigis
rammeverksted
Alt I innramming

-

Bjerke
Hárdesign
TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2
1911 Flateby

a vorsen
ore
Trafikkskole

Jan M. Johansen

Om nødvendig møter vi
til kjøretimer I Enebakk

port.

INNRAMMING

MURER

-

Brødrene Svendsen A/S

FRISOR

SJAFORSKOLER

OppIring pa bil
Teorikurs
Fase II

MASKINENTREPR.

Gran, 1914 Ytre Enebakk
TI?. 92 47 74

1912 Enebakk

1400 Ski. TIf. 87 37 10
Kiasse A Kiasse B
Teorlurs Mjøretlmer

Kommisjon
opptii 100% finansbistand.

1911 Flateby
TIf. 92 82 67

Apent hver dag
Grendesenteret 1911 Flateby

Jan Haagensen

-

TIf. 92 88 51/71 4292

F

TH. 92 64 25
Mobiltlf. 094/19 559

Sandakers Trafikkskole

pa Flateby

-

Enebakk
Regnskapskontor

Mobil paraf in,
fyringsolje, diesel,
smøreolje

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE

og saig av biler

BLIKKENSLAGER

TN. 92 81 24

SJAFORSKOLER

KjØp

REGNSKAP

Esso diesel, paralin
09 tyringsolje

Opptring pa bit
og MC, lase 2
TN. 714765. Apent 8-15
Storgt. 33, 2000 Llllestrom

Flateby Antirust

-

Alt i nydyrking, bakkeplanering og annen massetrans-

B RE NS EL

Vestll, 1911 Flateby

BILFIRMA

UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.
Bevervn. 11. 1914 Enebakk
Tit. 92 48 92. Mob.tlf. 097/27 53 32

Smáttaveien 3 B, 1911 Flateby. TIf. 92 85 90.

Roll NssvoId

Nordbyvn. 21, 1400 Ski
III. 87 3455

TIE. 02/92 80 70, 1911 Flateby

PREPARANT

mottar fugler og dyr til utstopping. OgsA saig av fugler og dyr.

tOrretning A/S

1914 Ytre Enebakk, TI?. 9246 39
mobIl 097157 419 094/27 522

PARFYMERI

Sissels parfymeri
III. 92 85 64

GLASSMESTER

• Erik Kielgawd

Apent hver dag.
Grendesenteret 1911 Flateby

BRENNLAKKERING

DROSJER

Ski Glassrnester-

bilitering.
(Jilele av lensepumper, vannsuger
09 hoytrykksspyiing.

CONTAINER UTLEIE

UTFORER ALT I
EL-INSTALLASJONER

2 stk.

Varme, saniIr, nybygg og reha•

EL-INSTALLASJON

-

FRIA KR

Enebakk
Markiseservice

Alt I mat til hverdag og lest.
Catering Restaurant
Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
TIE. (02) 92 88 60

-

Kr 878.
Kapper I fiere
farger I aile
sIr.

RORLEGGER

TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 71 1914 Ytre
Enebakk. TIf.: 02192 46 82,

0. Freitag & Co
2-dell
kjole
m. trangt
skjort i
blank
bomull

MAR KISER

1911 Flateby. TIf. 9286 10

ogsâ kveldstid

Spydeberg
RAMMEFONRETNINC
Din speslalforretning
SALG AV KUNST
Tebo Senteret, 1820 Spydeberg
TIE. 88 8590

EIENDOMSMEGLER
SELGE EIENDOM?

Mur, puss,
peiser og fliser

STATSAUT. EJENDOMSMEGLER

92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

JERNB.VN. 2 1400 SKI TLF, 87 37 37

SPESIALFORRETNINGEN

ELEKTRONIKK

Tit.

:

-

K•SYrkeskIr

Askimv. 1,1820 Spydeberg
TIf. 02/88 8154
Langdag onsdag og
torsdag til kI. 1900

Kontakt

SVEIN H. HELLER as

Enebakk

Transformor
verksted

Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 928540

-

4

- Skal du henge deg med pa
"Lotto"-karusellen?

Kjell Ringues, butikkeier, Kirkebygda
- Ja. jeg ma nesten
det. Det ser ut som
det er stØrre vinnersjanser der enn i tipping, men det er det
jo ikke!

Har du sett en
knallrØd Fiat Panda
med en eldre kar bak
rattet? Det er Alfred
Pettersen, 69 ár gammel pensjonist bosatt
pa Kopâs i Ytre.
Hver tirsdag kjører
han ut ferdig middag
til eldre enebakkinger, som ikke har
mulighet til a fá lagd
seg middag selv.
- Det er litt synd at
ikke flere benytter
seg av tilbudet, idag
har jeg bare en 6-7
kunder, sier Alfred til
Vignett.
UVITENHET?

Aud
Strømsborg,
Kirkebygda
- Knut og jeg hart
tippa var forte'lot-1
tokupong. Jeg har ikke noe tro pa at vi
vinner, pleier aldri a
ha flaks, men dette er
jo nytt.

Pal Andersen, sofeelev, Kirkebygda
- Nei, jeg veit ikke
helt, har i alle fall ikke levert kupong enda. Jeg pleier a tippe
fotball en gang i
blant.

Det ma jo vre en eller annen
grunn til at ikke flere enebakkinger benytter seg av dette tilbudet, Alfred Pettersen mener
det er mangel pa informasjon, og
mye tyder jo pa det nâr han bare
har 6-7 kunder hver uke.
Alfred kommer innom disse
hver eneste tirsdag, og tilbyr
middag for hele uka til en stykkpris pa snaue 17 kroner(!), billigere enn det skal det noe til a fá
lagd seg en middag.
Middagsordningen er organisert gjennom kommunen ved
sosialkontoret, og kommunen
selger maten til selvkost, noe prisen ogsã taler sitt tydelig sprâk
om.
INGEN KLAGER

- Maten er god den, det er i alle
fall ingen som klager, sier Alfred
Pettersen til Vignett.
Han tilbyr eldre og handikappede over hele Enebakk middag
til en billig penge - og ikke minst
har han en jobh ved siden av pensj onisttilvrelsen.
- Det er lint a ha litt a "rusle"
med, og sâ treffer jeg folk og slar
av en prat. Blir jo ofte bydd pa
kaffe, og kanjo nesten ikke si nei,
selv om jeg far betalt for tirnen,
mener Alfred.
De som far besØk av Alfred pa
tirsdagene setter selvsagt ogsa
pris pa et slikt tilbud - de far seg
middag for ei uke - og far sla av
en prat med en svrt sa trivelig

A

pensj onist.

Landbpukets. Univepsaloije

UTEN TELEFON

- Jeg har ikke telefon enda, sa
jeg kan vre litt lei a fâ tak i. Slâ
pa traden til fru Weng pa sosialkontoret, sa formidler hun oppdrag videre til meg, ayslut ter Alfred, og legger ut pa en ny runde
til sine 6-7 kunder.

1*4tP18Vi

Helársolje

NOROL

1
'4OROL

1e ER MV 8IWtREWIG

OW

IPJAI oIN

eEruaNGtIf. 92655O

Grete Larsen, ekspiditør, Kirkebygda
—Ja, det er klart,
ma prØve noe nytt.
Jeg tipper fotball ved
siden av. liar ikke
noe tro pa at jeg yinner, spenninga er det
viktigste.

Forenkler ditt smoreoljeprogram og sikrer lang levetid for maskiner.
Brukes til: Alle bensin- og
dieselmotorer. Ogsá turboladede. Utmerket for gearkasser og transmisjonssystemer.

Aage W. Svarthoel, 1914 Y. BOB, Of. 92 40 47
/

